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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

Работна група „Цифрова трансформация“, председателствана от г-жа Рина Сикут, национални 

парламенти (Естония) 

22 октомври 2021 г., петък, от 11.00 ч. до 13.00 ч. 

1. Встъпителни бележки на председателя 

Това беше първото, учредително, заседание на работната група. Заседанието се проведе в 

хибриден формат. Председателят, г-жа Рина Сикут, приветства членовете заедно с Елина Валтонен 

(национални парламенти/Финландия), която ще поеме функциите на председател следващата 

година. След това членовете получиха думата по азбучен ред, което даде възможност на всеки от 

тях да представи накратко себе си и да изложи една или две приоритетни теми, както и да посочи 

очакванията във връзка с резултатите от работата на работната група.  

2. Обсъждане  

Един от представителите на европейските граждански панели откри дискусията, като направи 

преглед на работата в Панел 1 („По-силна икономика, социална справедливост и работни 

места/младеж, спорт, култура и образование/цифрова трансформация“) във връзка с 

цифровата трансформация (вж. видеострийминг). 

В изказванията на членовете на работната група повдигнатите теми и направените предложения 

включваха:  

 необходимостта от насърчаване на цифровите услуги и цифровата икономика, като се 

премахнат съществуващите пречки; 

 необходимостта да се подкрепят гражданите в процеса на цифровизация и да се гарантира, че 

човешките аспекти са добре отчетени, например когато става въпрос за застаряващо население 

или групи в неравностойно положение;  

 гарантиране на устойчива, справедлива и приобщаваща цифровизация и преодоляване на 

цифровото разделение;  

 възприемане на демократичната цифровизация като право на човека; 

 стремеж към европейски етичен подход към цифровизацията, например по въпроси като 

изкуствения интелект; 

 разглеждане на въздействието на цифровизацията върху работните места и заетостта 

(например изкуствения интелект) и гарантиране на подходящи цифрови умения за 

предприемачите и служителите;  
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 необходимостта от създаване на еднакви условия на конкуренция за дружествата и избягване 

на злоупотребата с пазарна мощ; 

 работа в партньорство с частния сектор за справяне с цифровизацията;  

 значението на подходящата инфраструктура и достъпност (като например достъп до бърз 

интернет и съоръжения за електрически автомобили, също и в селските райони);  

 необходимостта от цифров суверенитет на ЕС (като се посочва например липсата на 

полупроводници) и съответно необходимост от по-силна глобална роля на ЕС по свързаните с 

това въпроси; 

 значението на цифровите данни като ядро на цифровизацията;  

 ключовата роля на образованието и цифровите умения и цифровата грамотност; също така като 

важен елемент от безопасното използване на цифровите инструменти;  

 цифрово здравеопазване;  

 ключовата роля на киберсигурността и значението на защитата на данните 

 въздействието на цифровизацията върху здравето (въздействие върху децата, ден без социални 

медии) и рисковете от дезинформация; 

 подчертаване на необходимостта от интердисциплинарен диалог и необходимост от 

творчество. 

Във връзка с очакванията на членовете относно резултатите от работата на работната група беше 

изтъкнато следното: 

 необходимостта да бъдат чути гражданите; 

 желанието групата да даде ясни препоръки, най-малко 3 – 4 политически обзора, които могат 

да бъдат проследени до гражданите, и кратко изложение с конкретни действия; 

 да се гарантира доброто обмисляне, без да се бърза със законодателство;  

 да се даде реален принос за бъдещето на Европа чрез предложения и искания, които да са 

проактивни и амбициозни; 

 беше подчертана необходимостта от време, за да се излезе с конкретно предложение; 

 бяха направени предложения за неформални заседания (евентуално дистанционни) или за 

заседания/писмена размяна на мнения в промеждутъка между заседанията, за отправяне на 

покани към експерти и за писмен доклад за пленарното заседание; 

 беше посочена необходимостта от конкретен брой видими цели и график за следващите 

години, както и нуждата от яснота и осъществимост. 

 

3. Заключителни бележки на председателя 

В края на заседанието председателят благодари на всички участници за техния принос, като 

подчерта, че вече се очертават общи позиции по темата за намиране на европейския път към 

цифровата трансформация, за да се изгради етично, ориентирано към човека, прозрачно и 

безопасно цифрово общество. Изглежда има и обща позиция за възприемане на амбициозен 

подход и за използване на възможностите, предлагани от цифровизацията, но също така и за 

справяне с рисковете и предизвикателствата, породени от цифровизацията. Председателят също 

така отбеляза, че има реални очаквания от страна на членовете да постигнат осезаеми резултати и 

обяви, че членовете ще бъдат информирани преди декемврийската пленарна сесия за планираните 

следващи стъпки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на работната група „Цифрова трансформация“  

Председател:  Рина СИКУТ (Елина ВАЛТОНЕН от 1.1.2022 г.) (Национални парламенти) 

Обръщение Собствено име Фамилно име Организация 

Г-н  Томас БЪРН Съвет 

Г-жа Дита ХАРАНЗОВА Европейски парламент 

Г-жа Джозиан КУТАЯР Европейски парламент 

Г-жа  Клаудия ДЬОР-ФОС Съвет 

Г-жа  Йелена  ДРЕНИАНИН Комитет на регионите 

Г-жа Йорданка   ФАНДЪКОВА 
Местен/регионален 

представител 

Г-н Вашку ФЕРНАНДЕШ  Европейски граждански панели 

Г-н Радослав  ФОГИЕЛ Национални парламенти 

Г-жа Антие  ГЕРЩАЙН  
Европейски икономически и 

социален комитет 

Г-жа Мариета  ДЖИАНАКУ Национални парламенти 

Г-н Антониу ДЖИАРДИНА  Европейски граждански панели 

Г-жа Маркета ГРЕГОРОВА Европейски парламент 

Г-н Филип ХОФМАН  Европейски граждански панели 

Г-жа Ева Мария  ХОЛЦЛАЙТНЕР Национални парламенти 

Г-жа Асита КАНКО Европейски парламент 

Г-н Отмар КАРАС Европейски парламент 

Г-жа Миапетра КУМПУЛА-НАТРИ Европейски парламент 

Г-жа Констанс  Льо ГРИП Национални парламенти 

Г-жа Ева-Мария ЛИМЕЦ Съвет 

Г-н Мортен ЛЬОКЕГОР Европейски парламент 

Г-жа Жизеле Маргерите МАГНЕРИ  Европейски граждански панели 

Г-жа Яношне МАСЕВШКИ  Европейски граждански панели 

Г-жа Ева МАЙДЕЛ Европейски парламент 

Г-н Пауло  МОНИЗ Национални парламенти 

Г-жа Ноел О’КОНЪЛ 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа  Сирпа ПАТЕРО Съвет 

Г-н Стефано  ПАЛМИЕРИ  
Европейски икономически и 

социален комитет 

Г-н Хрисис  ПАНТЕЛИДЕС Национални парламенти 

Г-н Алесандро ПАНЦА Европейски парламент 

Г-жа Гергана ПАСИ 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа Сандра ПЕРЕЙРА Европейски парламент 

Г-н  Иулиан-Василе ПАПЕСКУ Съвет 

Г-н Карлес 
ПУЧДЕМОН И 
КАЗАМАЖО 

Европейски парламент 
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Г-жа ЛУСИЯ  ПУТРИШ Национални парламенти 

Г-жа Джесика  РОСВАЛ Национални парламенти 

Г-н  Лукас  САВИЦКАС Национални парламенти 

Проф. Паола СЕВЕРИНО 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа Рина Сикут Национални парламенти 

Г-н Радослав ШИКОРСКИ Европейски парламент 

Г-жа Вита Анда  ТЕРАУДА Национални парламенти 

Г-н  Жан-Луиз ТИЛ Съвет 

Г-жа Росио ТОВИО ДИАС  Европейски граждански панели 

Г-жа Елина  ВАЛТОНЕН Национални парламенти 

Г-жа Миря ВЕХКАПЕРА  Комитет на регионите 

Г-жа Маргрете ВЕСТЕГЕР Европейска комисия 

Г-жа Вероник ВИЛЕМС Социални партньори 

 


